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عاهد الياس جريس جرايسة
عايد محمد حسن عويمر
عباس عبد الوهاب سعيد المومني
عبد الجبار مصطفى أحمد سرحان
عبد الحفيظ زهير عبد الحفيظ جعوان
عبد الحليم توفيق عبد الحليم غزال
عبد الحيكم موسى محود صالح
عبد الرحمن بكر "محمد سعيد" خريشة
عبد الرحمن خالد داود حج محمد
عبد الرحمن خالد صالح الشخشير
عبد الرحمن محمود صالح القاسم
عبد الرحمن مصطفى صدقي خبيصة
عبد الرحمن يونس خالد ابو شمالة
عبد الرحيم حافظ إسناف الريماوي
عبد الرحيم خليل عبد الرحيم عبد هللا
عبد الرحيم عمر محمد قوصيني
عبد الرؤوف داود أرناؤط
عبد السالم حسن حسين الخطيب (الريماوي)
عبد السالم عارف حسين ابو ندى
عبد السالم محمد عارف نزال
عبد العزيز عبد الحافظ نوفل
عبد العزيز محمد عودة أبو فنار
عبد الغني محمد يعقوب عبد الغني النتشة
عبد الفتاح اسماعيل جبريل العيسة
عبد الكريم ابراهيم محمد سمارة
عبد الكريم اسماعيل دبح
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عبد الكريم حسن ابو عرقوب
عبد الكريم شاهر سعد
عبد الكريم عبد اللطيف أسعد عودة
عبد الكريم مصيطف عبد الكريم مصيطف
عبد اللطيف محمد عبد اللطيف كنعان
عبد هللا حسني محمد عودة
عبد هللا داوود عبد هللا عواد
عبد الناصر سعدات أحمد ابراهيم
عبد الناصر محمود مصطفى النجار
عبير سعد حسن حاليقة
عبير محمود احمد ابو ندى
عثمان حسين حمدان الهمشري
عدنان محمد أحمد حطاب
عدنان محمد محمود بليدي
عدي عبد الحكيم محمود غزاوي
عرابي توفيق حامد السوالمة
عرفات أحمد سعيد ابو راس
عرين عبد الكريم خالد العملة
عزام عبد الرازق اسماعيل عبدة
عزيزة جالل أحمد نوفل
عصام بكر حسين عبد الرحمن
عصام صبحي عبد الجبار الكرد
عصام محمد عبد الرحيم الشلودي
عصام هدى األسمر "الريماوي"
عطا خليل محمد قيمري
عطاهلل صالح أحمد دوالت
عطية محمد خليل بصة
عالء الدين علي احمد جمعه
عالء الدين معاوية صبري ناصر
عالء جبر علي طيطي
عالء محمد صالح داود
عالء محمد علي حنتش
عالء موسى ذيب مفارجة
عالم توفيق علي صبيحات
علي أحمد غبراهيم دراغمه
علي أحمد محمد سنتريسي
علي حماد محمود ابو كباش
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علي صادق سليم سمودي
علي عبد الكريم محمد صوافطة
علي محمد علي حسين
عماد ابراهيم أحمد عجاج
عماد حسن محمود سعادة
عماد سمير احمد األصفر
عماد عبد العزيز محمد أبو سمبل
عماد محمد ياسين برناط
عماد ياسر محمد عمايرة
عمار بركات بدر
عمر ابراهيم محمد سمارة
عمر أحمد حسن أبو عوض
عمر عيسى ابراهيم فطافطة
عمر كامل عبد الرحمن قاللوة
عمر محمد اسعد رحال
عمر محمد شحادة عبد الرحيم
عمر ناجي محمود نزال
عمران عبد الرحمن ذيب زكارنة
عمرو جميل محمد ابو حنون
عمرو محمد توفيق عيساوي
عميد سامي حامد دويكات
عنان سليمان ناجي غنيم
عنان لطفي أحمد ناصر
عهود عمر محمد أبو دعموس
عواد عادل خضر الجعفري
عوض ابراهيم محمد الرجوب
عوض محمد عبد هللا عوض
عوني سامي رشيد جبران
عيد أحمد ياسين مجدوب
عيسى صالح عبد الحفيظ عبد الحفيظ
غازي أحمد عبد الكريم بني عودة
غسان ابراهيم مصطفى جرادات
غسان سعيد شحادة زيدان
غسان عثمان امين الكتوت
غسان عثمان موسى محمد
غسان هاني خضر بنورة
غسان هشام أحمد عنبتاوي
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فادي أحسان موسى صالح  /عاروري
فادي عبد الكريم أحمد ماضي
فادي عزيز محمود العصا
فادي هاني توفيق أبو شقرة
فادي يعقوب عيسى ابو سعدة
فارس علي محمد ابراهيم
فارس فهد فارس معدي
فاطمة أحمد حسن مشعله
فالنتينا وديع سليم االعمى
فايز عبد اسماعيل عبد المجيد
فايز عودهللا ابراهيم نصار
فتحي خليل عيسى براهمة
فتحي سعيد حسين الناطور
فخري إبراهيم علي ابو الرب
فخري سليمان عبد الفتاح
فداء عبد الفتاح ابراهيم نصر
فدوى ديغول سليم الهودلي
فدوى سعد الدين ابراهيم صقر
فراس أحمد مطلق طنينة
فراس مرعي حسني عبد الرحمن
فريد محمد فريد صالح
فضل عبد الحميد سالمة العطاونة
فضل عرابي خليل طه
فالح الدين عبد العزيز خندقجي
فلسطين تيسير عبد القادر عطايا
فلسطين حجة حسن مناصرة
فؤاد أحمد خليل عطا هللا
فيصل حسن علي داود
فيصل لطفي سليمان يحيى
قيس عمر درويش عمر
كامل عيسى كامل عبد الجواد
كامل محمد علي جبيل
كريم كامل علي العساكرة
كفاح محمود سليمان يعقوب
كمال سعيد عثمان شراب
كميل توفيق محمد أبو شامي
كوثر محمود سالم الشرابنه
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الرا سمير نامق كنعان
النا محمد سليم عبد اله
النا محمد عبد هللا كاملة
لبنى صالح أحمد األشقر
لما باسم خالد أبو بكر
لؤي محمد محمود غرابلة
لؤي ميشيل جبر صبايا
ليالي فهمي محمود عبيد
لينا جهاد حلمي الغول
ماجد ابو عرب
ماجد عبد هللا أحمد سعيد
مازن نمر اسعد بغدادي
مامون اسماعيل يوسف وزوز
ماهر سليمان موسى أبو خاطر
ماهر عبد هللا عبد القادر البلبيسي
ماهر عبد المجيد خميس العلمي
مأمون احمد المصري
مجد ميشيل البهو
مجدولين رضا عبد الرحيم حسونة
مجدي أمين علي قاسم
مجدي عبد الرحمن عبد الرحيم زيد
مجيد أحمد عبد القادر صوالحة
محفوظ محمد عبد ربه أبو ترك
محمد ابراهيم علي جالل
محمد ابرهيم ابوهنيه
محمد اديب أحمد سليمان القيق
محمد اسحق أديب غيث
محمد انور فتحي منى
محمد أحمد عاهد سمحان
محمد أحمد فرات اسليم
محمد أسماعيل محمد صالح
محمد بسام عبد الحي موسى حموري
محمد توفيق احمد عتيق
محمد جمال محمود أبو خضير
محمد حسن علي بويطل
محمد حسن محمد هواش
محمد حلمي محمد نوفل
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محمد خالد حسين موسى
محمد خليل عبد ربه الفسفوس
محمد خليل محمد خطاب
محمد داود صادق أبو الرب
محمد رجا محمد مرعي "الصانوري"
محمد زكي محمد ابو غنية
محمد سعيد إبر اهيم النمنم
محمد سعيد أحم
محمد سليم حسن ابو ظاهر
محمد شوكت محمد النوباني
محمد طارق يوسف عبد العظيم كيال
محمد طالل عبد الجابر سطيح
محمد طه احمد زبون
محمد عادل حافظ أبو حمدية
محمد عبد الرازق محمد العويوي
محمد عبد الرحمن محمد ابو عطوان
محمد عبد الغني فائق سباعنة
محمد عبد هللا محمد حميدات
محمد عبد النبي حسن عطاهللا اللحام
محمد عدنان عبد هللا زيد
محمد عراف عبد هللا علوان
محمد عزات محمد حاليقة
محمد عزمي محمد حجة
محمد علي محمد شريم
محمد عيسى محمد االشقر
محمد فايق فارس عواد
محمد فتحي عبد هللا أبو بكر
محمد فوزي خليل عبد العزيز الشويكي
محمد قدري يوسف نصاصرة
محمد محارب بهجت محارب عدوية
محمد محمود دار علوي
محمد مخلص غرير
محمد مشهور محمد عبد اللطيف
محمد مصباح محمود سكاكية
محمد مصطفى عبد هللا جوهر
محمد موسى محمد صبيح
محمد موفق يوسف عبد العظيم كيال تميمي
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محمد نجيب أحمد عزموطي
محمود ابراهيم عليان
محمود تيسير داود عطاطري
محمود راضي جبر شوشة
محمود سليمان برهم برهم
محمود شهير محمود اللحسة
محمود عثمان محمود خالف
محمود عز عبد هللا حريبات
محمود فتحي محمود الفروخ
محمود محمد احمد الفطافطة
محمود محمد علي شنطي
محمود مصطفى محمود نصر
محمود وليد محمد زين
مديحة سالم األعرج
مراد عيسى محمد األشقر
مراد غالب محمود ياسين
مراد فتحي محمد شلبك
مرام سالم شحاتيت
مروان أحمد موسى بزبز
مريم محمد علي ابو عرقوب
مصطفى عطية الجوهري
مصطفى علي عبد هللا صبري
مصطفى محمد ابو غنية
مصطفى محمد سليمان بشارات
مصعب إبراهيم عبد هللا الحلو
مصعب فتحي رجا الخطيب
مصعب وليد مصطفى ابو زيد
مطيع حسن محمد عويس
معاذ محمد أحمد اكوانين
معاذ محمد حافظ الشرايدة
معتصم بدوان اسحق دعنا
معتصم خالد عبد الفتاح قشوع
معتصم رائف عبد الحكيم العويوي
معتصم عادل علي محسن
معن نبيه خليل طومار
معين رشدي حسني شديد
مفيد راغب عمر سحلوب
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مفيد محمد أحمد حماد
مفيد يوسف ابراهيم ابو حسنة
مالك عبد القادر محمد منصور
ملكي محمود خليل سليمان
ممدوح محمود محمد حمامرة
منار سامي حسين عواد
منار عصام عبد الوهاب المدني
منار فياض محمد جبريل
منتصر أيوب سعيد ادكيدك
منتصر محمد عز الدين سليمان حمدان
منتصر يونس عبد الرازق عناني
منجد عزمي صالح جادو
منير فريد داود صرصور
منير يوسف داود زعرور
منير يوسف موسى الغول
مها علي انيس ابو عين
مها يوسف مصطفى الفواغرة
مهند طاهر سعد علي
مهند عيسى محمد األشقر
مهند فايز يونس الرجوب
مهيب محمد اسعد سعد
موسى أحمد سعيد الشاعر
موسى عيسى موسى قواسمة
مؤمن سلطان حجازي شبانة
مؤيد عيسى محمد االشقر
مؤيد قاسم داود ديك
ميرفت صادق عبد هللا أعمر
ميرنا إبراهيم سمعان زيادة
ميساء ابراهيم حسن فراج
ميساء داود احمد ابو غنام
ميساء فايز شحادة مرزوق
ميسون سيد ابراهيم قواسمه
ناجح سبع طاهر السائح
نادر سليم تيسير بانا
نادر محمد اسحق بيبرس
نادر محمود طلب عمرو
ناريمان عبد المحسن حمدان العملة
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ناريمان يوسف حسين العواودة
ناصر حسين اسماعيل الشيوخي
ناصر عبد هللا سليم أبو بكر
ناصر علي محمد اللحام
نافذ خليل إبراهيم علي أحمد
نافذ محمد محمود أبو شرخ
نانسي جورج انطون عطاهلل
ناهد ابراهيم سليمان ابو طعيمة
نايف دياب عبد الحفيظ الهشلمون
نايف محمد ابراهيم جفال
نائل حجازي اسماعيل الشيوخي
نائل موسى أحمد دار علي
نبال محمد خليل ثوابته
نبيه زهير كحيل
نجاة فارس زكي الفارس
نجود ابراهيم عيسى عريقات
نجود عبد القادر القاسم حنايشة
نجيب حسين شراونة
نجيب محمود إبراهيم فرعون
نداء محمود سعيد عياد
نديم محمد ديب جمل
نزار أحمد عبد الوهاب السمودي
نزار أحمد فؤاد الغول
نسرين عبد الحفيظ مصطفى حمدان
نشأت عبد العزيز عبد اللطيف االقطش
نصر نزار نصر ملحم
نصير أحمد اسماعيل العالم
نصير فالح عبد الهادي طه
نضال سعيد سالم العملة
نضال عبد هللا عبد الرحمن عيسى
نضال فوزي بدران حباس
نضال موسى خليل ابو ذياب
نضال نعيم محمد ابو عكر
نظير فالح عبد الهادي طه
نعيم محمد سعيد سويلم
نهاد احمد محمود حسونة/ابو غوش
نواف ابراهيم محمد العامر
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نيبال داود أحمد صافي
هارون يوسف أحمد العمايرة
هاشم (محمد جميل) هاشم سلهب
هاني أحمد محمد فنون
هاني جاد هللا عبد الرحيم بياتنة
هاني محمد فرحان عبيد
هانيا هاني عرفات البيطار
هبة جورج بطرس الما
هبة حسين حافظ موسى
هبة نافز عبد الفتاح عساف
هبة وليد أحمد أبو فخيدة
هبه توفيق سالم حسون
هبه ثمين شالش ملحم
هدى بكر مصطفى اشقر
هدى كريم محمد حمدان
هدى كمال محمد قدومي
همسه فتحي ابراهيم التايه
هناء فريد محمد القاق
هند عبد الكريم سعد
هيثم جميل عبد القادر حمد
هيثم زكريا عبد القادر الشريف
هيثم صالح مصطفى صالح
واصل محمد اسماعيل الخطيب
وائل حجازي اسماعيل الشيوخي
وائل عبد هللا يوسف البرغوثي
وائل محمود راغب األحمد
وجدي عمر حسين الجعفري
وسام محمد فوزي عبد العزيز الشويكي
وفاء خليل محمد أبو غوش
والء داوود غريب بطاط
وليد سليمان محمود أبو عليا
وليد صائب صبير نصار
وليد عوض محمد أبو سرحان
وليد كمال جبر صبابا
وليد محمد خالد بطراوي
وليد نواف عبد اللطيف يوسف
يارا فوزي محمد العملة
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ياسيمين حمزة زهير كلبونة
يافا (محمد طاهر) جودة معدي
يحيى حسين صالح نافع
يزن نضال سليمان طه
يسري محمود موسى جمل
يعقوب سامر يعقوب الحوتري
يمامة أسامة احمد بدوان
يوسف حسام الدين شايب
يوسف خضر يوسف حبش
يوسف عيسى يوسف شاهين
يوسف فايز يوسف محارمه
يوسف محمد عبد الرازق القطب
يوسف محمد يوسف فقيه
يوسف محمود محمد خالف
يوسف محمود يوسف ابراهيم "الحوت"
يوسف مروان يوسف عبد الجواد عواد
يوسف يونس عبد الحميد شاهين
يونس ابراهيم شحدة الحساسنة

